
 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους 

 
 
 

23 Ιανουαρίου 2013 
Α.Π. 00057 

 
 
 
∆ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για το έργο:  
«Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα – Συµβουλευτική Υποστήριξη» 
 
 
Αριθµός Προκήρυξης: 4/2012 

 

 

Ερώτηση 1η: 
«Αναφορικά µε τον ως άνω διαγωνισµό και ειδικότερα µε την παράγραφο 14.7 

«Τεκµηρίωση προσόντων Οµάδας έργου»  του Άρθρου 14 «Υποφάκελος Α΄ - 

περιεχόµενο 3ης   ενότητας «Επαγγελµατική Επάρκεια – Τεχνική Ικανότητα» του 

Μέρους Β της Προκήρυξης σε συνδυασµό µε την περιγραφή του αντικειµένου του 

προκηρυσσόµενου έργου που δίνεται  στις παραγράφους II. και III του Μέρους Α της 

προκήρυξης, παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε τα ακόλουθα:  

Οι εκπαιδευτές που καλούνται να υλοποιήσουν τα τέσσερα επιµορφωτικά σεµινάρια 

της Φάσης 1: ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτόµου επιχειρηµατικότητας, 

περιλαµβάνονται στα µέλη της Οµάδας Έργου του υποψήφιου αναδόχου κατά τα 

οριζόµενα στην ως άνω παράγραφο 14.7 που θα παρουσιαστούν στο σχετικό 

υποφάκελο της Προσφοράς ή η επιλογή τους (και στη συνέχεια η έγκριση τους από 

την Αναθέτουσα Αρχή) γίνεται στο πλαίσιο της Φάσης 1 του έργου, κατά το 

σχεδιασµό της επιµόρφωσης, σε συνάρτηση µε τις εκπαιδευτικές ενότητες που θα 

αναπτυχθούν µε βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των υποψηφίων επιχειρηµατιών;  

Οι Σύµβουλοι – Εµπειρογνώµονες που καλούνται να παράσχουν τις συµβουλευτικές 

υπηρεσίες υποστήριξης προς τους υποψηφίους επιχειρηµατίες κατά Φάση 2: 

Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης, περιλαµβάνονται στα µέλη της 



 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους 

Οµάδας Έργου του υποψηφίου αναδόχου κατά τα οριζόµενα στην ως άνω 

παράγραφο 14.7 που θα παρουσιαστούν στο σχετικό υποφάκελο της προσφοράς ή 

η επιλογή τους (και στη συνέχεια η έγκριση τους από την Αναθέτουσα Αρχή) γίνεται 

στο πλαίσιο της Φάσης 2 του έργου, παράλληλα µε τη διαµόρφωση του καταλόγου 

προσφερόµενων συµβουλευτικών υπηρεσιών; »  
 

∆ιευκρινιστική Απάντηση 1η: 
Σύµφωνα µε την παρ. 14.4.1. της Προκήρυξης: 

«14.4.1 Η στελέχωση της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, θα πρέπει να έχει την 

παρακάτω δοµή: 

[…]  

‐ Μέλη της Οµάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση/ 

εκτέλεση των επιµέρους εργασιών σχεδιασµού, ανάπτυξης υλικού, 

επιµόρφωσης, παροχής συµβουλευτικής, κτλ.» 

Συνεπώς, τόσο οι Εκπαιδευτές  που καλούνται να υλοποιήσουν τα τέσσερα 

εκπαιδευτικά σεµινάρια, όσο και οι Σύµβουλοι – Εµπειρογνώµονες που καλούνται να 

παράσχουν τις συµβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης προς τους υποψήφιους 

επιχειρηµατίες, περιλαµβάνονται στα µέλη της Οµάδας Έργου του διαγωνιζοµένου. 
 

 

Ερώτηση 2η: 
«Στο πλαίσιο των δύο φάσεων του προκηρυσσόµενου έργου (Παρ. ΙΙΙ Φάσεις και 

Παραδοτέα του Έργου του Μέρους Α΄ Περιβάλλον / Αντικείµενο του έργου του 

αναλυτικού τεύχους Προκήρυξης) περιλαµβάνονται η υλοποίηση προγραµµάτων 

επιµόρφωσης  (Φάση 1) και η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης 

(Φάση 2). Θα θέλαµε να µας διευκρινίσετε αν στην «εξ΄ αποστάσεως επιµόρφωση» 

(φάση 1, σελ.12 άνω – 2η παράγραφος) περιλαµβάνεται και το e- learning και στους 

«τρόπους συνεργασίας» (φάση 2, σελ. 12 κάτω) περιλαµβάνεται το e- consulting, 

µέθοδοι που µπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και στο πλαίσιο της συµβουλευτικής υποστήριξης αντίστοιχα;» 
 

 

 

 



 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους 

∆ιευκρινιστική Απάντηση 2η: 
Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιµόρφωσης και της συµβουλευτικής υποστήριξης θα 

µπορούσαν να περιλαµβάνονται και οι µέθοδοι e-learning και e-consulting 

αντίστοιχα, ως συµπληρωµατικές – υποστηρικτικές εφαρµογές, µε στόχο τόσο τη 

βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και συµβουλευτικής 

υποστήριξης των ωφελούµενων, όσο και τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος διαχείρισης της γνώσης, το οποίο θα µπορεί να αξιοποιηθεί και µετά 

την ολοκλήρωση του έργου.  

Εξυπακούεται ότι η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ή/και εφαρµογών, η οποία όπως 

αναφέρεται παραπάνω  θα µπορούσε να αξιοποιηθεί, υποστηρικτικά και 

συµπληρωµατικά, κατά περίπτωση, εφόσον το κρίνει χρήσιµο ο διαγωνιζόµενος, δεν 

αντικαθιστά σε καµία περίπτωση τη βασική διαδικασία υλοποίησης των 

προγραµµάτων εκπαίδευσης και συµβουλευτικής υποστήριξης όπως προβλέπονται 

από το αντικείµενο του έργου. 
 

 

Ερώτηση 3η: 
« Στο Μέρος Β: ∆ιαδικασία ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού και συγκεκριµένα στο Άρθρο 

12: Υποφάκελος Α΄ Περιεχόµενο 1ης Ενότητας «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» και 

συγκεκριµένα στην παράγραφο 12.1., αναφέρεται ότι: « Όσοι επιθυµούν να 

συµµετάσχουν στο ∆ιαγωνισµό, υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή 

αποκλεισµού:  

… 12.1.3 Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ή ισοδύναµου εγγράφου της χώρας 

προέλευσης του, του νόµιµου εκπροσώπου κάθε διαγωνιζοµένου µε την οποία θα 

δηλώνεται:  

ότι έχει µελετήσει λεπτοµερώς τους όρους του ∆ιαγωνισµού, ότι έχει λάβει γνώση 

όλων των στοιχείων της παρούσας και ότι θα αναλάβει την εκπόνηση του έργου υπό 

τους όρους …  »  

Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν οι εν λόγω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις των νοµίµων 

εκπροσώπων είναι απαραίτητο να φέρουν θεώρηση του γνήσιου υπογραφής. Σε 

περίπτωση που η απάντηση στο προηγούµενο ερώτηµα είναι θετική παρακαλούµε 

διευκρινίσετε µας εάν το γνήσιο της υπογραφής θα πρέπει να φέρει συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία.»  



 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους 

 

∆ιευκρινιστική Απάντηση 3η: 
∆εν προβλέπεται από την Προκήρυξη η υποχρέωση θεώρησης γνησίου της 

υπογραφής για την υπεύθυνη δήλωση της Παραγράφου 12.1.3. 
 

 

Ερώτηση 4η: 
«Στο µέρος Β: ∆ιαδικασία ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού και συγκεκριµένα στο Άρθρο 14: 

Υποφάκελος Α΄ περιεχόµενο 3ης Ενότητας «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» και συγκεκριµένα στην παράγραφο 14.3.Ειδική 

τεχνογνωσία –Στοιχεία που αποδεικνύουν την ειδική εµπειρία του διαγωνιζοµένου για 

τα πέντε τελευταία έτη στο αντικείµενο του έργου, και συγκεκριµένα στην ενότητα 

14.3.3 αναφέρεται ότι: «Τα ανωτέρω έργα για να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση 

του διαγωνιζοµένου πρέπει να συνοδεύονται από τα αποδεικτικά στοιχεία: 

‐ βεβαίωση εργοδότη,  

‐ αντίγραφο σύµβασης,  

‐ ή όποιο άλλο πρόσφορο αποδεικτικό στοιχείο, προκειµένου να αποδειχθεί 

η υλοποίηση του έργου.» 

Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν αρκεί ένα  από τα παραπάνω (βεβαίωση 

εργοδότη, αντίγραφο σύµβασης, πρωτόκολλο παραλαβής) για την απόδειξη 

υλοποίηση των εν λόγω έργων.» 
 

∆ιευκρινιστική Απάντηση 4η: 
Όπως αναφέρεται και στην Προκήρυξη, για την απόδειξη της ύπαρξης 

προηγούµενης εµπειρίας, είναι στην κρίση του διαγωνιζοµένου να προσκοµίσει τα 

πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η επιτυχής υλοποίηση 

των έργων που επικαλείται και το ειδικότερο περιεχόµενο τους.  

 

 

Ερώτηση 5η: 
«Στο Μέρος Β: ∆ιαδικασία ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού και συγκεκριµένα στο Άρθρο 14: 

Υποφάκελος Α΄ Περιεχόµενο 3ης Ενότητας «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» και συγκεκριµένα στην παράγραφο 14.7 Τεκµηρίωση 



 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους 

προσόντων Οµάδας Έργου , και συγκεκριµένα στην ενότητα 14.7.1 αναφέρεται ότι 

«Πρέπει να γίνει συνοπτική αναφορά στα στελέχη του Αναδόχου που θα 

απασχοληθούν στο έργο, και στους τίτλους σπουδών τους. Τα στελέχη που θα 

απασχοληθούν στο Έργο θα αναφέρονται ονοµαστικά και θα παρατίθενται για το 

καθένα τα εξής στοιχεία: 

‐ το αντικείµενο εργασίας που θα καλύψουν, 

‐ το πτυχίο τους, 

‐ η θέση και ο ρόλος στο οργανωτικό σχήµα του Έργου ( Υπεύθυνος 

Οµάδας Έργου, µέλος  Οµάδας Έργου, κτλ). 

Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν θα πρέπει να κατατεθούν και τα πτυχία των 

στελεχών του Αναδόχου που θα απασχοληθούν στο έργο ή αρκεί η αναφορά τους 

στη στήλη «Πτυχίο» του Πίνακα των υπαλλήλων/στελεχών/εξωτερικών συνεργατών 

του διαγωνιζοµένου που συµµετέχουν στην Οµάδα Έργου.» 
 

∆ιευκρινιστική Απάντηση 5η: 
Τα απαιτούµενα στοιχεία που πρέπει να υποβληθούν για τα µέλη της Οµάδας Έργου 

αναφέρονται στην παράγραφο 14.7 της Προκήρυξης. Ειδικότερα,  τα 

προσκοµιζόµενα στοιχεία για τα µέλη της Οµάδας Έργου σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 14.7.3, 14.7.4 και 14.7.5 της Προκήρυξης είναι: 

«14.7.3 Βιογραφικό σηµείωµα για κάθε στέλεχος της Οµάδας Έργου (εξαιρούνται τα 

υποστηρικτικά στελέχη) σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα που παρατίθεται 

στο Παράρτηµα V µε λεπτοµερή στοιχεία σε τίτλους σπουδών, γενικά και 

ειδικά προσόντα και στις µέχρι σήµερα δραστηριότητές τους ώστε να 

αποδεικνύονται τα όσα ζητούνται στις παραγράφους 14.3 – 14.6. 

14.7.4  Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υπεύθυνου Έργου και του Επιστηµονικού 

Υπεύθυνου Έργου ότι, σε περίπτωση αποχώρησής του από τον Ανάδοχο ή 

λύση της συνεργασίας τους πριν την ολοκλήρωση του Έργου, οφείλει να 

ενηµερώσει γραπτώς, τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν, τόσο τον Ανάδοχο όσο 

και την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και ότι στο διάστηµα αυτό και µέχρι την 

αντικατάστασή του θα παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του. 

14.7.5  Υπεύθυνη ∆ήλωση κάθε µέλους της Οµάδας Έργου είτε πρόκειται για 

υπαλλήλους του ∆ιαγωνιζοµένου είτε για µη υπαλλήλους ή µόνιµους 

συνεργάτες του που πρόκειται να απασχοληθούν µε σύµβαση έργου για την 



 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους 

εκτέλεση του έργου της παρούσης, στην οποία αναλαµβάνεται η δέσµευση 

συµµετοχής στην προσδιορισθείσα θέση.»  

Η προκήρυξη δεν προβλέπει την προσκόµιση τίτλων σπουδών. 
 

 

Ερώτηση 6η: 
«Στο Μέρος Β: ∆ιαδικασία ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού και συγκεκριµένα στο Άρθρο 14: 

Υποφάκελος Α’ Περιεχόµενο 3ης Ενότητας «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ – 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» και συγκεκριµένα στην παράγραφο 14.7 Τεκµηρίωση 

προσόντων Οµάδας Έργου, και συγκεκριµένα αναφέρεται ότι: «Ο διαγωνιζόµενος 

οφείλει να αποδείξει την ανωτέρων ελάχιστη προϋπόθεση συµµετοχής, καταθέτοντας 

µε την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκµηρίωσης: …  14.7.4 Υπεύθυνη 

δήλωση του Υπευθύνου Έργου και του Επιστηµονικού Υπευθύνου Έργου  ότι, σε 

περίπτωση αποχώρησης του από τον Ανάδοχο ή λύση της συνεργασίας του πριν την 

ολοκλήρωση του Έργου, οφείλει να ενηµερώσει γραπτώς, τουλάχιστον 30ηµέρες 

πριν, τόσο τον ανάδοχο όσο και την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και ότι στο διάστηµα 

αυτό και µέχρι την αντικατάσταση του θα παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του και 

14.7.5 Υπεύθυνη ∆ήλωση κάθε µέλους της Οµάδας Έργου  είτε πρόκειται για 

υπαλλήλους του ∆ιαγωνιζοµένου είτε για µη υπαλλήλους ή µονίµους συνεργάτες του 

που πρόκειται να απασχοληθούν µε σύµβαση έργου για την εκτέλεση του έργου της 

παρούσης, στην οποία αναλαµβάνεται η δέσµευση συµµετοχής στην 

προσδιορισθείσα θέση. 

Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν οι εν λόγω Υπεύθυνες ∆ηλώσεις των 

στελεχών  που συµµετέχουν στην οµάδα έργου, είναι απαραίτητο να φέρουν 

θεώρηση του γνησίου υπογραφής. » 

 

∆ιευκρινιστική Απάντηση 6η: 
∆εν προβλέπεται από την Προκήρυξη η υποχρέωση θεώρησης γνησίου της 

υπογραφής για την υπεύθυνη δήλωση της Παραγράφου 14.7.4 και 14.7.5.  
 

 

Ερώτηση 7η: 
«Στο Μέρος Β: ∆ιαδικασία ∆ιεξαγωγής ∆ιαγωνισµού και συγκεκριµένα στο Άρθρο 9: 

Γλώσσα ∆ιαγωνισµού αναφέρεται ότι: 9.2 Τα δηµόσια έγγραφα και τα δικαιολογητικά 



 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους 

που έχουν συνταχθεί στην αλλοδαπή πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να φέρουν την 

επίθεση της σφραγίδας “Apostille” σύµφωνα µε τη συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961 

που κυρώθηκε µε το νόµο 1497/1984, ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητα τους και 

να συνοδεύονται από νόµιµη µετάφραση (από τη µεταφραστική υπηρεσία του 

υπουργείου Εξωτερικών, έλληνα δικηγόρο ή το αρµόδιο Προξενείο). 

Παρακαλούµε να µας διευκρινίσετε εάν µια βεβαίωση εκτέλεσης έργου που έχει 

συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα αλλά προέρχεται από την Κύπρο χρειάζεται να 

φέρει την επίθεση της σφραγίδας “Apostille” .» 
 

∆ιευκρινιστική Απάντηση 7η: 
Σύµφωνα µε το ν. 1497/1984, θεώρηση της συνθήκης της Χάγης τίθεται στα δηµόσια 

έγγραφα και τα εξοµοιούµενα προς αυτά.  

 

 

 

 

 

______________ 

Ιωάννης Κυριακού 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 


